
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

                  ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

  ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่  4  มกราคม  2565  ได้รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจา้ง  ตั้งแต่วันที่  11 – 19  มกราคม พ.ศ. 2565  ไปแล้ว ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้  

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 1.1  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)      จำนวน  1  อัตรา 
2.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 

 2.1  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยุ    จำนวน  1 อัตรา        

บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานจ้าง  วัน   เวลา  และสถานที่เลือกสรรรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  จึงประกาศมาให้
ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ   ณ    วันที่   20   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

       

                (นายชัยยนต์   ศรีสมุทร) 
              นายกเทศมนตรีตำบลแมส่าย 
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บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565 
 (แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย   ลงวันที่  20  มกราคม พ.ศ.2565)   

 

1.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 

1.1  ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)      จำนวน  1  อัตรา 
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 - - ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ 

  

2.  ประเภทการสรรหาพนักงานจ้างท่ัวไป 

2.1  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยุ    จำนวน  1  อัตรา        
ที ่ หมายเลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1 21001 นายอนุดิษฐ์   แขกสมบูรณ์ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
2 21002 นายปรัชญา   กันทะมงคล คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
3 21003 นายสราวุฒิ   กาวิส ุ คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 
4 21004 นายชูเกยีรติ  จงตรอง คุณสมบัติครบตามผนวก ก. 

 
วันอังคารที่  25  มกราคม พ.ศ. 2565 

 - เวลา 09.30 น. :   โดยวิธีการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย 
       ณ  สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย  
       อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
       หมายเหตุ : แตง่ชุดกฬีา รองเท้ากีฬา    

   :   ผู้ผ่านเกณฑ์สอบสมรรถภาพร่างกายภาคสนาม  
    ดันพืน้,ลุกนั่ง,วิ่ง ตามลำดับก่อนจึงสามารถสอบสมรรถภาพ  
    “ว่ายน้ำ” ได ้              

 *** เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพตามแนบท้ายประกาศนี้ *****     
***  ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกประเภทเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  

วันพุธที่  26  มกราคม พ.ศ. 2565 
   - เวลา  13.30 น.  :  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   
          ณ  ห้องประชุม ชั้น 3  เทศบาลตำบลแม่สาย  
      หมายเหตุ : แตง่กายสุภาพเรียบร้อย เสื้อคอปก  รองเท้าหุ้มส้น  

 วันพฤหัสบดีที่  27  มกราคม พ.ศ. 2565 
       : ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรฯ 
 

      (ลงชื่อ)............................................ 
                  (นายชัยยนต์   ศรีสมุทร)        
              นายกเทศมนตรีตำบลแมส่าย 



 
ตารางการทดสอบสมรรถภาพเป็นรายบุคคล 

ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานดับเพลิง 
เทศบาลตำบลแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

    ประเภท 
 

ห้วงอายุ 

ดันพื้น 
(2 นาที) 

ลุกนั่ง 
(2 นาที) 

วิ่ง 
(2 กิโลเมตร) 

ว่ายน้ำ 
(50 เมตร) 

หมายเหต ุ

17 - 21 
32 42 11.00 4.00 ชาย 
13 40 13.00 4.00 หญิง 

22 - 26 
30 37 11.25 4.00 ชาย 
11 35 13.25 4.00 หญิง 

27 - 31 
28 32 11.55 4.00 ชาย 
10 30 13.55 4.00 หญิง 

32 - 36 
23 28 12.25 4.00 ชาย 
9 25 14.25 4.00 หญิง 

37 - 41 
22 25 13.00 4.00 ชาย 
8 23 15.15 4.00 หญิง 

42 - 46 
18 24 13.35 4.00 ชาย 
7 22 15.45 4.00 หญิง 

47 - 51 
17 22 14.10 4.00 ชาย 
7 19 16.10 4.00 หญิง 

52 ขึ้นไป 
13 21 14.45 4.00 ชาย 
7 17 16.50 4.00 หญิง 

หมายเหตุ 1. สถานที่ทดสอบ 

  - สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย 

  - สระว่ายน้ำโรงเรียนปิยะพรพิทยา 

  2. ว่ายน้ำ 

  - ระยะ 25 ม. แรกว่ายตัวเปล่า 

  - ระยะ 25 ม. หลังนำพาลูกฟุตบอลกลับมาส่งผู้คุมสอบ 

  3. ค่าธรรมเนียม  สระว่ายน้ำผู้สมัครคัดเลือกชำระเอง 

  4. เตรียมกางเกงว่ายน้ำมาเอง 



 


